Cerere încheiere contract de furnizare
Energie electrică
1.

Gaze naturale

Date client

Denumire client

Cod client

Domiciliu/Sediu
CNP/Cod unic de înregistrare
E-mail

Localitatea
Judet
Telefon______________________

Reprezentată legal prin

2. Adresă de corespondență (dacă diferă de la punctul 1)
Cod postal_____________, Localitate __________________________, Județ _______________________________
Stradă_______________________________________, Nr.________, Bloc______, Scară_______, ap.____, etaj_____
Prin prezenta solicităm încheierea contractului de furnizare și mandatăm să solicite în numele meu și pe seama mea și să
primească de la Operatorul de Rețea energie electrică Certificatul de Racordare pentru locul de consum menționat în
prezentul document:
3. Loc de consum (POD/CLC): _______________________
Cod postal_____________, Localitate __________________________, Județ _______________________________
Stradă_______________________________________, Nr.________, Bloc______, Scară_______, ap.____, etaj______
4. Produsul ales este:
Denumire produs ____________________________________
5. Documente anexate:
Aviz tehnic de racordare/certificat de racordare
Act de proprietate, contract de închiriere sau autorizație de construcție, după caz (copie)
Act de identitate/certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (copie)
Convenție de exploatare (dacă este cazul)
Dovadă de constituire a garanției în cazul în care titularul este chiriaș
Cunoscând dispoziţiile articolelor din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii şi în înscrisuri, precum şi faptul că falsul şi uzul de
fals se pedepsesc cu închisoarea, declar pe proprie răspundere că:
- documentele în copie prezentate la încheierea contractului de furnizare sunt conforme cu originalele.
- că în spaţiul reprezentând locul de consum menţionat mai sus se desfăşoară numai activităţi casnice şi energia electrică și
/sau gazele naturale se utilizează în scopul încălzirii spaţiului, producerii apei calde şi/sau pentru gătit.
Prin prezenta cerere de încheiere a contractului de furnizare energie electrică menţionez următoarele:
Declar pe proprie răspundere că indexul contorului de măsurare a energiei electrice la locul de consum de mai sus, la data
încheierii prezentei cereri, este de: ____________________________________.
Am luat la cunoştinţă contractul propus de E.ON Energie România şi sunt de acord cu încheierea lui pentru locul de consum
menţionat la pct. 3.

Convenția de consum solicitată

Luna
Cantitate
[Kwh]
Cantitate
[mc]

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Client final / Reprezentant legal
Semnătură

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

